
w w w.e a s y f o r m.s e

PRODUKTBLAD

OPTO PLAFOND

Produktinformation:
Tack vare en supertunn design och en genomtänkt funktionalitet står Opto för den nya generationen av plafonder. Vi erbjuder marknaden en stilren 
plafond som står för flexibilitet, prestanda och enkelhet. Opto bygger bara 15mm och tack vare den smarta monteringsskenan kan armaturen 
monteras både dikt tak eller fällas in i befintliga hål. Det medföljer även distanser om man väljer att gå in med utanpåliggande kablage. På 
baksidan av Opto finns en switch där man kan ställa färgtemperaturen i 3 steg, 2700K-3000K-4000K. Optofamiljen erbjuds som dimbar, styrning 
via smartphone eller med rörelsesensor.

Teknisk specifikation:
Effekt: 18-24W
Lumen: 1600-2200lm
Styrning: Fasdim
IP-klass: IP44 underifrån vid montering i tak (i övr fall IP20)
Spridningsvinkel: 120˚
Färgtemperatur: 2700-3000-4000K

W • lm

18 W • 1600 lm

Artikelnr

ESU0042822-05

E-nr

7506546

Hål (mm)

Ø 55-175

Mått (mm)

Ø 217x15

Samma armatur för infällnad eller dikt tak. Valet är ditt!

Kelvin

2700K/3000K/4000K

Svart dekorram som tillval...

24 W • 2200 lm ESU0042829-05 7506547 Ø 60-250Ø 292x152700K/3000K/4000K

Artikelnr

ESU004FR22-04

E-nr

7506555
ESU004FR29-04 7506556

Passar till

SVART DEKORRAM

ESU0042822-05
ESU0042829-05

IP44/IP20
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PRODUKTBLAD

OPTO PLAFOND SENSOR

Produktinformation:
Tack vare en supertunn design och en genomtänkt funktionalitet står Opto för den nya generationen av plafonder. Vi erbjuder marknaden 
en stilren plafond som står för flexibilitet, prestanda och enkelhet. Opto med inbyggd sensor bygger bara 20mm och tack vare den smarta 
monteringsskenan kan armaturen monteras både dikt tak eller fällas in i befintliga hål. Det medföljer även distanser om man väljer att gå in med 
utanpåliggande kablage. På baksidan av Opto finns en switch där man kan ställa färgtemperaturen i 3 steg, 2700K-3000K-4000K. Optofamiljen 
erbjuds som dimbar, styrning via smartphone eller med rörelsesensor.

IP 44

Teknisk specifikation:
Effekt: 18W
Lumen: 1600lm
Styrning: Rörelse och dagsljussensor
IP-klass: IP44
Spridningsvinkel: 120˚
Färgtemperatur: 2700-3000-4000K

W • lm

18 W • 1600 lm

Artikelnr

ESU0070823-05

E-nr

7506553

Hål (mm)

Ø 55-175

Mått (mm)

Ø 227x20

Samma armatur för infällnad eller dikt tak. Valet är ditt!

Kelvin

2700K/3000K/4000K

Kontaktperson: Jens Andreasson
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PRODUKTBLAD

OPTO PLAFOND SMART

Produktinformation:
Tack vare en supertunn design och en genomtänkt funktionalitet står Opto för den nya generationen av plafonder. Vi erbjuder marknaden en stilren 
plafond som står för flexibilitet, prestanda och enkelhet. Opto bygger bara 15mm och tack vare den smarta monteringsskenan kan armaturen 
monteras både dikt tak eller fällas in i befintliga hål. Det medföljer även distanser om man väljer att gå in med utanpåliggande kablage. Med Opto 
Smart kan man justera färgtemperaturen steglöst mellan 2700-5700K.. Optofamiljen erbjuds som dimbar, styrning via smartphone eller med 
rörelsesensor.

IP44/IP20

Teknisk specifikation:
Effekt: 18-24W
Lumen: 1600-2200lm
Styrning: Via smartphone
IP-klass: IP44 underifrån vid montering i tak (i övr fall IP20)
Spridningsvinkel: 120˚
Färgtemperatur: Steglös justering mellan 2700K-5700K

W • lm

18 W • 1600 lm

Artikelnr

ESU004S822-WF-05

E-nr

7506550

Hål (mm)

Ø 55-175

Mått (mm)

Ø 217x15

Samma armatur för infällnad eller dikt tak. Valet är ditt!

Kelvin

2700K-5700K

Svart dekorram som tillval...

24 W • 2200 lm 7506551 Ø 60-250Ø 292x152700K-5700K

Artikelnr

ESU004FR22-04

E-nr

7506555
ESU004FR29-04 7506556

Passar till

SVART DEKORRAM

ESU004S822-WF-05
ESU004S829-WF-05

ESU004S829-WF-05


